
Hill-Rom® 

Liko™  Uno™  100/102 Mobillyft

Enkel och mångsidig.
Uno™ är en funktionell och månsidig mobillyft 
anpassad för vanligen förekommande 
lyftsituationer, till exempel förflyttningar mellan 
säng och rullstol, till och från toalett och badkar, 
samt lyft till och från golv. 

En optimal lyfthöjd kan enkelt uppnås genom de 
tre höjdinställningarna. 

Den extra länkarmen Flexlink ökar avståndet 
till lyftpelaren, vilket gör att lyftet sker nästan helt 
lodrätt. Den näst intill lodrätta lyftrörelsen innebär 
också större flexibilitet vid lyft från golv.

Om du utrustar mobillyften Uno™ med en 
Snabbkoppling kan du utan verktyg enkelt byta 
mellan olika lyftbyglar i Likos unika och breda 
sortiment. 

För att personalen ska kunna påminnas om  
viktiga moment medföljer alltid en användar-
anvisning i en ficka på lyften. 

Viktiga egenskaper
•   Patenterad nödsänkning som gör UnoTM trygg 

och säker. 

•   Intuitiv handkontroll med magnetfäste. UnoTM 
102 ES har två hastigheter, den lägre är bra när 
lyftet kräver extra precision.

•   Inbyggd laddare - En inbyggd laddare 
följer alltid med lyften. Batterierna laddas 
enkelt genom att ansluta laddkontakten i ett 
vägguttag.

•   Höjdinställning - Tre alternativa höjder gör 
UnoTM enkel att anpassa till olika lyftsituationer. 

•   Flexlink, en detalj som gör stor skillnad. 
Den extra länkarmen Flexlink ökar avståndet 
till lyftpelaren och gör lyftet nästan lodrätt. 
Lyftbygeln kan rotera obehindrat även i högsta 
läget.



Hill-Rom® 

www.hill-rom.com
www.liko.com

Liko™  Uno™  100/102 Mobillyft

Tillbehör som skapar möjligheter.

Lyftbyglar anpassade för 
olika lyftsituationer, enkelt 
utbytbara tack vare Likos 
snabbkopplingssystem. 

Planlyftar som gör det 
enkelt att lyfta och förflytta 
patienter i plant läge. 

Lyftselar anpassade 
för alla tänkbara 
lyftsituationer, Liko™ har 
ett av världens bredaste 
sortiment. 

...för fler tillbehör besök www.liko.se

LikoScale, att väga 
patienter i lyften är enkelt 
och praktiskt. Med vågen i 
snabbkoppling kan den lätt 
flyttas vid behov.

Egenskaper.
Uno™ Mobillyft 100/102 finns i fem 
modeller och två storlekar, Uno™ 100 är 
mindre än Uno™ 102. Tabellen visar de 
standardfunktioner som den enskilda 
modellen erbjuder.
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Lyfthastighet: 3,0 cm/sek. utan belastning 
 (ES 2 hast. 3,0 och 2,0 cm/s)

Hjul:  Fram: 75 mm tvillinghjul. 
 Bak: 75 mm bromsade enkelhjul. 
 Alternativ: 100 mm enkelhjul

Material: Pulverlackat stål

Finns i följande modeller:  100 EM | 100 EE | 102 EM | 102 EE | 102 ES

Uno™ är testad av ackrediterat testinstitut och uppfyller erforderliga krav enligt 
Medicintekniska direktivet för klass 1-produkter (MDD 93/42/EEC).
Uno™ uppfyller kraven enligt IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, EN ISO 10535, UL-60601-1 
och CAN/CSA C22.2 No.606.1. 

Design and Quality by Liko in Sweden. 

Liko är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och dess motsvarighet för 
medicintekniska företag, ISO 13485. 
Liko är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Hill-Rom är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Hill-Rom Services Inc. Liko är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Liko R&D AB.  
Uno är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Liko R&D AB. 

Tillverkare: 
Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, 
Sweden
Tel 0920-47 47 00
Fax 0920-47 47 01
info@liko.se

Hill-Rom® förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, 
göra ändringar i design, specifikationer och modeller. Den enda 
garanti som Hill-Rom® ger är den uttryckliga, skriftliga garantin 
som erbjuds vid försäljning eller hyra av deras produkter.
© 2010 Hill-Rom® SARL, ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES

To find your local Liko representative, 
please visit www.liko.com or call  
+46 (0)920 47 47 00
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	•	=Standard 100 EM 100 EE 102 EM 102 EE 102 ES
Lyftkapacitet 205 kg 

Lyftkapacitet 175 kg
Två lyfthastigheter 3 och 2 cm/sek
Mjukstart

Elektrisk nödhöjning
137 cm lyftintervall Uno 102 
120 cm lyftintervall Uno 100
Manuellt breddbart underrede

Elektriskt breddbart underrede

Digital display för laddindikator 


